Skolebestyrelsen
Nordborg, d. 14. april 2015

Referat fra Generalforsamlingen den 14. april 2015.
EMNE

KOMMENTAR

1. Valg af dirigent

Hans Erik Jensen er valgt som dirigent. Der er indkaldt rettidigt til
Generalforsamlingen. Dagsorden sendt ud i uge 12, d. 16.3.15 via
Skolens Intranet. Vi har uge 16 nu.
Vi er beslutningsdygtige.

2. Bestyrelsen aflægger beretning

Susanne Mikkelsen aflægger beretning.
-Tiltag ift. 1. maj børn.
-Nye ansigter på skolen, velkommen til.
-Foredrag ift. vores trivselsplan
-Ny skolereform, tingene fungerer.
-Arbejder med skolens form for fremtiden.
-Tak til samarbejdspartnere, både forældre, støtteforeningen,
ledelsen og bestyrelsen.
-Tak til Helge for arbejdet i bestyrelsen

3. Tilsynsførendes beretning

4. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab til orientering
6. Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer

Ingen kommentarer til beretningen. Årsrapport ligger på skolens
Intranet
Arne Claus Petersen læser tilsynsrapport op. Arne blev 2012 valgt
som tilsynsførende for de næste 4 år.
Ingen kommentarer til beretningen. Beretningen ligger på
skoleintra
Jørgen Jørgensen forelægger det reviderede og godkendte
regnskab.
Der er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg:
Julie Valbjørn – ønsker genvalg (skolekreds)
Susanne Bech Mikkelsen, ønsker genvalg (forældrekreds)
John Jepsen, ønsker genvalg (skolekreds)
Kandidater til Bestyrelsen (forældrekredsen)
Indvalgt i bestyrelsen for en 2 årig periode blev:
Julie Valbjørn, Susanne Bech Mikkelsen og John Jepsen

6. Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer - fortsat

Bestyrelsen består desuden af:
Lone Bobzin
Bernth Thaysen
Jørgen Jørgensen
Anne Fibieger Hakanowitz
Bestyrelsen konstituerer herefter sig selv.
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6. Skolekredsens valg af suppleanter

Suppleanter er valgt for en 1 årig periode og skal altså vælges
hvert år.
Kandidater til suppleanter:
Anne Jacobsen
Tobias Stolberg
Som begge blev valgt.
Suppleanter i kommende bestyrelse er:
Anne Jacobsen – 1.suppleant – forældrekreds
Tobias Stolberg – 2. suppleant – skolekreds

7. Indkommende forsalg

Der er ikke indkomne forslag til Generalforsamlingen.

8. Nyt fra skolen ved Anne-Grethe

Arbejder nu under ny skolereform, ikke de store forandringer som
følge heraf.
Skolen holder et øje med hvad der sker på skolerne omkring os
og der er fokus på at holde elevtallet.
Vi skal alle gøre noget for at fortælle der er pladser ledige.
Vi skal være synlige og gøre opmærksomme på os selv i
nærområdet.
Lærerudskiftning; Lieselothe er stoppet, Majbrith er gået i
Lieselothes skema. Vi har i øjeblikket to stillinger opslået.
4. maj starter skriftlig eksamen. Uge 23 starter de mundtlige
eksamner.
Foredrag om ”Børns dannelse af fællesskaber” med psykolog Jens
Andersen i forbindelse med trivselsplanen. Desværre var
fremmødet ikke så stort, selvom budskabet var meget relevant.
Det nye Værdigrundlag bliver lagt på intra.
1.maj modtager vi for første gang vores nye spirer. Vi har ansat
en medhjælper Majbritt og pædagog Michelle til at tage sig af de
nye børn i 9 uger.
8. klasse drager til Prag på studietur med Ulla og Lars.
7. klasse bliver konfirmeret på søndag.
Uge 18 er der emneuge om Fællesskaber for 0-8. kl.
23. og 24. april skal 0. kl til Troldhøj
Vægte trivsel og faglighed i fremtiden.

9. Evt.

Ikke noget til evt.

_________________
Hans Erik Jensen
Dirigent

____________________
John Jepsen
Næstformand

____________________
Susanne Mikkelsen
Formand

___________________
Anne F. Hakanowitz
Sekretær

_______________________
Jørgen Jørgensen
Bestyrelsesmedlem
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____________________
Julie Valbjørn
Bestyrelsesmedlem

_____________________
Bernth Thaysen
Bestyrelsesmedlem

_______________________
Lone Bobzin
Bestyrelsesmedlem
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